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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

2

Het Bankje
Door Trudie Galama

Hennie van de Laar zit niet op een bankje, maar 
heeft	zijn	eigen	stoel	meegebracht.	Bijna	iedere	
dag zit hij aan de rand van de vijver, want de hele 
dag	thuis	zitten	is	niets	voor	hem.	
Zijn	brommer	heeft	hij	verbouwd	tot	visbromfiets.	
Achterop staat een grote blauwe kist voor alle 
visbenodigdheden.	Hij	vist	zeelt,	baars,	karpers	
en voorntjes uit het water en alle vissen gaan 
weer	terug.	

Hennie heeft bijna zijn leven lang in een plateel-
bakkerij gewerkt en die waren er vroeger in Gou-
da	veel.	Hij	begon	toen	hij	14	jaar	was	en	ver-
diende	toen	14	gulden	per	week.	Hij	werkte	o.a.	
in	de	gieterij	en	vulde	de	ovens.	Hij	heeft	bij	17	
verschillende	fabriekjes	gewerkt.	Voor	een	beetje	
meer	loon	vertrok	hij	naar	een	andere	baas.	
Over een uurtje pakt hij zijn spulletjes weer bij 
elkaar en gaat hij naar huis om het eten voor te 
bereiden.	Als	zijn	vrouw	thuiskomt	van	haar	vrij-
willigerswerk	is	dàt	alvast	gedaan.

Parktop
Nooit geweten dat de gevleugelde parkbewoners maandelijks met 
elkaar	een	overleg	hadden.	Dat	heeft	ook		niet	lang	geduurd.		De	
Parktop	is	uit	elkaar	gevallen.	Wilt	u	er	alles	over	weten?	kijk	dan	
op	blz.	15.

Burendag
We weten allemaal dat de buurt leuker, socialer en veiliger wordt 
als	buren	elkaar	ontmoeten	en	zich	samen	inzetten	voor	hun	buurt.	
Burendag is zo’n dag waarop je op een makkelijke manier met el-
kaar	in	contact	komt	en	aan	de	slag	gaat.	Er	gebeurde	veel	in	onze	
wijk: boomspiegels werden opknapt, vogelhuisjes in elkaar gezet, 
vogelvoederplekken gemaakt en natuurlijk ook samen gegeten en 
gedronken.		Lees	op	blz.	12	en	13	waar	en	wat	er	allemaal	gedaan	
werd	op	Burendag.	Dank	aan	alle	vrijwilligers	die	dit	hebben	geor-
ganiseerd.

Halloween
Het griezeligste griezelfeest van het jaar is op zaterdag 5 november 
in	Nieuwe	Park.	Het	is	voor	alle	kinderen	van	4	t/m	11	jaar.	De	tocht	
gaat	langs	griezelig	versierde	huizen.	Houd	je	van	griezelen,	kijk	
dan	op	blz.	12	en	geef	je	op	voor	dit	kinderfeest.
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De Blaauwe Haan
Bron: Kruiswijk

Sloop afgerond
De afgelopen periode is Kruis-
wijk	B.V.	druk	bezig	geweest	
met het bouwrijpmaken van de 
locatie.	Het	laatste	puin	is	ge-
broken en wordt toegepast bij 
de	aanleg	van	de	bouwwegen.	
De sloop van dit project is hier-
mee	officieel	afgerond.	

Op de bouwplaats gaat Van 
Wijnen	B.V.	starten	met	de	
bouw van: 15 parkhuizen, 6 
drie-onder-een-kap parkwonin-
gen, 10  twee-onder-een-kap 
parkwoningen en 4 vrijstaande 
parkwoningen.	Aan	de	Katten-
singel komen 24 huurappar-
tementen met uitzicht op de 
singel.	

Uitnodiging Informa-
tiebijeenkomst 
Lombok/ Parcour
Door Romée Kleipool, Blauwhoed

Achter de schermen zijn we 
volop bezig met het vormgeven 
van Parcour op het Lombok-
terrein.	De	website	wordt	door	
geïnteresseerden	goed	bezocht.	
Binnenkort vullen we de web-
site	aan	met	meer	informatie.	
Voordat we dat doen, nemen 
we graag eerst de buurt mee 
in	de	ontwikkelingen.	Hiervoor	
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Werkzaamheden       
Telepoort begonnen
Bron: Gouds Dagblad

De werkzaamheden aan de 
fundering voor het kunstwerk 
'Telepoort' op het Stationsplein 
zijn	begonnen.	Het	kunstwerk	
komt voor de hoofdingang van 
het	station.

Rond eind november vindt de 
onthulling	plaats.	Begin	2021	
werden kunstenaars opge-
roepen een ontwerp voor het 
gebied	in	te	zenden.	Na	een	
intensief traject met veel in-
vloed van inwoners uit Gouda 
(inclusief het Kindercollege), 
werd Atelier Ari op dinsdag 8 
juni 2021 uitgeroepen tot de 
gelukkige winnaar met hun 
kunstwerk:	Telepoort.

Bouwplannen in de wijk

Dak stationsgebouw ver-
nieuwd
Het stationsgebouw staat in de 
steigers.	De	laatste	hand	wordt	
gelegd aan een nieuw zinken 
dak.	De	vijf	halfronde	daken	
liggen er straks weer glanzend 
bij.

organiseren we een informa-
tiebijeenkomst waarbij de 
gemeente en de ontwikkelaar 
aanwezig	zijn.	Gelukkig	kunnen	
we dit weer in persoon doen op 
locatie:

Woensdag 2 november 2022
inloop vanaf 19.15 uur, aan-
vang 19.30 uur
Stationsplein 7, Gouda 
De punten die besproken wor-
den zijn:
1.	 Status planvorming 
2.	 Vergunningen en procedu-

res
3.	 Stedenbouwkundig plan/ 

Sneak preview woningen
4.	 Rondvraag

Wil	je	hierbij	aanwezig	zijn?	
Geef je dan op via info@
Blauwhoed.nl	ovv	bijeenkomst	
Lombok Gouda en vermeld met 
hoeveel personen je hierbij 
bent.	
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Het raadsel is opgelost! Ik zal 
u niet langer in spanning laten: 
de beelden zijn inderdaad af-
beeldingen van Persephone en 
Amphitrite.	Ik	ben	eruit,	dank-
zij Hans Verwey, voorzitter van 
de Archeologische Vereniging 
Golda.	Golda	houdt	zich	sinds	
de oprichting in 1969 bezig met 
de	archeologie	van	Gouda.	De	
vereniging is betrokken ge-
weest	bij	een	flink	aantal	pro-
jecten,	o.a.	de	opgraving	van	
het voormalig Clarissenklooster 
(Nieuwehaven)	in	2008.	Maar	
ook op gebied van de beelden 
die	nu	op	de	fietsenstalling	van	
het station staan, bleek Hans 
Verwey een bron van kennis en 
informatie.	En	de	reis	die	de	
vier beelden gemaakt hebben, 
is	beslist	interessant.	

Om te beginnen staan de 
beelden nu in precies dezelfde 
volgorde als toen ze voor het 
eerst	op	het	station	stonden.	
Daar zijn ze in 1947 boven-
op geplaatst, toen het station 
hersteld moest worden omdat 
het in WOII door een bombar-
dement	erg	beschadigd	was.	
De NS-architect, Sybold van 
Ravesteijn, besloot de ver-
woeste bovenverdieping niet te 
herbouwen, maar een mooie 
daklijst met vier beelden te 
ontwerpen.	Samen	met	beel-
dend kunstenaar Jo Uiterwaal 
vormde Van Ravesteijn een 
goed	team,	dat	aan	een	flink	
aantal stations gewerkt heeft 
in de periode voor en na de 
oorlog.	En	waarom	dan	godin-
nen?	Van	Ravesteijn	ontwierp	
zijn stations in een neo-barok-
ke stijl en daar passen beelden 
die verwijzen naar de klassie-
ke	oudheid	zeker	bij.	Het	was	
trouwens ook mode in die tijd 
om dergelijke beelden te ont-
werpen.	

Dat	was	1947.	Maar	toen	
moest het station vijf jaar later 
uitgebreid worden en men 
besloot dat er andere beelden 
bij moesten komen, maar dan 

De vier nieuwe beelden op het Stationsplein: 
Persephone en Amphitrite, aflevering 2
Door Marijke van Ittersum

wel beelden die een directe link 
hadden	met	de	stad	Gouda.	
Jo Uiterwaal ging (weer) aan 
het	werk.	Het	werden	de	vijf	
bekende beelden die nu on-
der	de	dakbogen	staan.	Op	dit	
moment zijn ze wat verscholen 
achter steigers omdat het dak 
gerenoveerd en verduurzaamd 
moet	worden.	De	serie	van	vijf	
verwijst naar de beroepen die 
in Gouda werden uitgeoefend 
en ze werden in 1952 voor 
en naast het station gezet op 
zuilen, ter opluistering van het 
stationsplein.	Persephone	en	
Amphitrite bleven echter ge-
woon	op	het	dak	staan.

Dat	was	1952.	Maar	in	1984	
vond men dat het station aan 
vernieuwing toe was en daar-
voor gebruikte men alleen de 
vijf beelden van de tweede 
serie.	Tja,	en	wat	nu	te	doen	
met	Persephone	en	Amphitrite?	
De NS dankte de godinnen af 
en schonk ze aan de gemeente 
Gouda.	Maar	die	had	ook	geen	
plan of plaats voor de Griekse 
godinnen.	Ze	gingen	de	opslag	
in	en	bleven	daar	jaren	staan.	
Verlaten, verstoft en door ie-
dereen	vergeten.	
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Dan grijpt het toeval in en gaat 
Hans Verwey een rol spe-
len.	Hij	was	bezig	een	plan	te	
maken voor de restauratie van 
het Remonstrantse Poortje en 
toevallig ontdekte hij de go-
dinnen.	Hij	kreeg	toestemming	
de vier beelden (in bruikleen) 
te plaatsen aan weerszijden 
van het toegangspad in de tuin 
van de Remonstrantse Poort, 
recht	tegenover	elkaar.	Daar	
stonden ze jaren en jaren, tot 
verbazing en verwondering van 
de (vooral) vele toeristen die er 
graag over geïnformeerd wilden 
worden.	

Maar	het	station	ging	weer	
op	de	schop.	Een	ambtenaar	
cultuurhistorie bedacht toen 
dat de godinnenbeelden terug 
moesten.	En	aldus	geschiedde.	
In 2019 zijn ze weggehaald 
uit	het	Remonstrantse	Poortje.	
Ze werden gerestaureerd en 
schoongemaakt door de Kunst-
wacht en verdwenen andermaal 
in de opslag, omdat de verbou-
wing van het station vertraging 
opliep.	Maar	op	vrijdag	8	juli	
2022 zijn ze dan onthuld en 
staan Persephone en Amphitri-
te eindelijk weer in volle glorie 
op	het	station.	(Bijna)	net	als	
vroeger.	

Nu rest ons nog de vraag: wie 
waren deze godinnen eigenlijk 
en waarom zijn ze juist zo af-
gebeeld?	Maar	ook	daarop	heb	
ik	een	antwoord.	In	de	twee		
volgende	wijkkranten.

45-jarig bestaan 
Huize Winterdijk
Door Cor van de Craats, bestuurder 

Wellicht ben u er al heel vaak 
voorbij gekomen, het gebouw 
op	de	Winterdijk	8.	In	dit	
gebouw met de naam Huize 
Winterdijk wonen rond de 190 
mensen.	Begin	jaren	70	werd	
er vanuit het kerkverband van 
de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland gezocht naar een 
geschikte bouwlocatie, cen-
traal	in	het	land	gelegen.	Dat	
dit uiteindelijk in Gouda op de 
Winterdijk zou zijn, had nie-
mand	kunnen	bedenken.	Vooral	
niet omdat de gekochte grond 
feitelijk	een	moerasgebied	was.	
Dit werd verdoezeld doordat er 
jarenlang grond van het opho-
gen van de sporen verschoven 
was.	

In 1974 is de bouw gestart en 
in 1977 hebben de eerste be-
woners	er	hun	intrek	genomen.	
Huize Winterdijk is veran-
derd van een woon- naar een 
woon-zorgcomplex.	Er	is	een	
verpleegafdeling met 31 bed-
den en in Het Huis wordt veel 
zorg	aan	huis	geboden.	
Een	opmerkelijk	feit	is	dat	de	
bewoners van Huize Winterdijk 
via een paadje naar het Van 
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Bergen IJzendoornpark konden 
lopen en toen er een school 
gebouwd werd, is dit recht van 
overpad	behouden.	

Huize Winterdijk heeft 160 me-
dewerkers, beschikt over 140 
vrijwilligers en gaat nog steeds 
uit van de Gereformeerde Ge-
meenten	in	Nederland.	Allen	die	
hier wonen en werken onder-
schrijven	de	specifieke	identiteit	
van	de	organisatie.	

Huize Winterdijk bevindt zich 
aan	de	zijkant	in	de	wijk.	Enigs-
zins terug getrokken, maar het 
is een energieke eigentijdse 
organisatie een gemeenschap, 
waarin velen met plezier ge-
woond hebben of nog wonen! 
Waarbij het vooral opvallend 
is hoe groot de inzet is van 
veel bewoners op verschillende 
wijze, de betrokkenheid van de 
medewerkers en vrijwilligers 
en	de	kerkelijke	achterban.	
Huize Winterdijk participeert 
daar waar nodig en mogelijk is 
in gemeentelijke en regionale 
verbanden om ook daarin een 
bijdrage	te	leveren.

Voor meer informatie verwijs 
ik	u	naar	onze	website	www.
huizewinterdijk.nl
Het 45-jarige bestaan is geen 
officieel	jubileum.	Het	leek	
ons goed om onze organisatie 
toch een keer in deze wijkkrant 
te	presenteren.	We	gaan	ons	
alvast voorbereiden op ons 
50-jarig	bestaan	een	officiële	
mijlpaal, die we zullen vieren 
met	herdenken	enz.	

Verkeer

Te hard rijden
Op de Nieuwe Gouwe OZ is het 
wegdek	vernieuwd.	Daar	zoef	
je	nu	dus	overheen.	De	max.	
snelheid	is	50	km.	Toch	wordt	
er	vaak	veel	te	hard	gereden.	
De Kattensingel is ook zo’n 
racebaan.	Dikwijls	beweegt	het	
verkeer zich in slakkengang 
tussen Bolwerk en Kleiwegbrug, 
maar als de roekeloze
autorijders hun kans schoon 
zien, negeren ze het 30 km 
bord en trappen ze het gaspe-
daal	in.



Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
COVID en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 Wijkkrant november

Artikelen graag aanleveren vóór 17 novmber 
bij Trudie en Irene 
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nli.
tielman@gmail.com
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Advies
Meld	via	het	MOG	of	de	app	‘Slim	Melden’	iede-
re keer wanneer je een auto met een te hoge 
snelheid	voorbij	ziet	rijden.	Want	alleen	bij	veel	
meldingen van verschillende kanten wordt de 
gemeente	wakker.



Buurtpraat
Door Tineke Mocking
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Ik ben dit keer op bezoek bij 
Marie-Christien	Stijntjes	en	Dik	
Hermans die al 22 jaar gehuis-
vest zijn aan de Van 
Beverninghlaan.	Ze	komen	van	
oorsprong uit Utrecht maar 
door Dik zijn werk in Zoeter-
meer zijn ze in 1985 al in Gou-
da	terechtgekomen.	Aanvanke-
lijk in een nieuwbouwwoning in 
de Geuzenstraat om uiteindelijk 
het geluk te hebben in 2000 
hun	huidige	huis	op	nr.	14	te	
kunnen	kopen.	Dit	huis	werd	in	
1907 gebouwd in de stijl met 
de aanduiding Jongere Bouw-
kunst.	Ik	ben	helemaal	enthou-
siast en bewonder de prachtig 
bewaard gebleven originele 
elementen zoals de schuifdeu-
ren, schuifjes op deuren en 
deurlijsten die prachtig sober 
bewerkt zijn in een art deco 
achtige	stijl.

Toen ze hier kwamen wonen 
was hun huis aan alle kanten 
omgeven	door	groen.	Er	ston-
den	ook	heel	veel	oude	bomen.	
Dat was aan de zijkant en aan 
de	achterkant	van	het	huis.

Aan de achterkant ligt het 
terrein waar De Blaauwe Haan 
gevestigd	was.	Nu	dus	bouw-
terrein	De	Blaauwe	Haan.	Over	
de invulling van het terrein 
is veel rond de tafel gezeten, 
met name met de bewoners 
die	grenzen	aan	het	terrein.	
De Van Beverninghlaan, Van 
Swietenstraat, Crabethstraat 
en	Kattensingel	dus.	Dat	heeft	
in ieder geval geleid tot een 
schuiven met de gevels van de 
blokbouw, de gevels versprin-
gen iets zodat het een minder 
massieve, en wat levendiger 
aanblik biedt aan de bewoners 
die	erop	uitkijken.

Toen de bouw begon dit jaar 
in januari moest er ook een 
prachtige, 100 jaar oude, treur-
wilg	omgehakt	worden.	Dat	
doet pijn want zo’n reus van 
een boom is heel beeldbepa-
lend.	Dat	kon	toch	niet	tegen-
gehouden worden want de 
boom kon niet ingepland wor-

den in het bouwplan, er zouden 
maar liefst twee huizen minder 
gebouwd	kunnen	worden!	En	
dan wint toch het grote geld 
het	van	de	groenliefhebbers.
Maar	afgelopen	week	kregen	
Marie-Christien	en	Dik	de	tip,	
de boom ligt bij Goudasfalt, als 
jullie er nog een stuk van willen 
hebben als herinnering moet je 
nu	gaan	kijken.	Aldus	gedaan.	
En	wat	bleek?	De	boom	was	
al ziek en zou sowieso binnen 
afzienbare	tijd	omgehakt	zijn.	
Dat werkt dan ook wel weer 
troostend.

Achter het huis ligt een prach-
tige	tuin	met	o.a.	nog	een	hele	
oude	sierappelboom.	
Marie-Christien	houdt	van	tui-
nieren en met name moestui-
nieren.	Ze	is	pas	met	vervroegd	
pensioen gegaan en heeft zich 
deze prachtige zomer echt uit-
gebreid kunnen wijden aan het 
zaaien, planten en oogsten van, 
tomaten, courgettes, aardbei-
en,	enz.	Ze	is	een	zeer	enthou-
siaste	MM-er,	aangesloten	bij	
de	Makkelijke	Moestuin.	Wat	
is	het	doel	van	de	Makkelijke	
Moestuin?	Dat	zelf	eten	ver-
bouwen	weer	normaal	wordt.	
Begonnen in 2007 door Jelle, 
vanaf het begin geholpen door 
zijn	moeder.	
Dus zeer kleinschalig en 
inmiddels, doordat ent-
housiaste moestuiners 
hun verhaal doorvertel-
len,	zoals	Marie-Christien	
aan mij doet, is de be-
weging	enorm	gegroeid.

Je kunt er moestuin-
bakken in verschillende 
groottes bestellen die 
eindeloos meegaan, een 
aardemix die je niet 
hoeft te vervangen, en 
zaden die perfect aan-
sluiten	bij	het	systeem.	
Plus alles wat je verder 
nodig	hebt.	

De bakken nemen bij-
zonder weinig ruimte in, 
zijn ook op pootjes ver-

krijgbaar en kunnen eigenlijk 
overal toegepast worden, ook 
in kleine tuintjes, op terrassen 
en	balkons.	
Verder is er een gratis app die 
je begeleidt van zaadje tot 
oogst en een online community 
waar	MM-ers	elkaar	ontmoeten.	
Zie	makkelijkemoestuin.nl.

Ik schrijf wel dat er deze prach-
tige	zomer	fijn	in	en	aan	de	
moestuin gewerkt kon worden, 
maar daar stak de bouw op het 
terrein De Blaauwe Haan wel 
een	stokje	voor.	Vanaf	januari	
werd daar continue gewerkt 
wat heel veel herrie en stof met 
zich	meebracht.	Ze	moesten	
hun	ramen	afplakken.	Ook	kon-
den ze niet buiten zitten tijdens 
het	werk.	Marie-Christien	en	
Dik wisten precies wanneer de 
koffie	en	eetpauzes	plaatsvon-
den.	Dan	konden	ze	even	bui-
ten van de rust in hun prachti-
ge	tuin	genieten.	Dus	dat	was	
afzien	dit	jaar.	Zo	heeft	de	hele	
wijk daaronder geleden, was 
het niet van de herrie dan toch 
van	het	stof.	We	hopen	dat	de	
bouw gauw van en uit de grond 
komt en het grootste leed voor 
de	volgende	zomer	geleden	is.
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De carrière van de Goudse Gi-
ganten begint op 12 april op de 
markt:	‘handen	schudden	met	
de koning’, tijdens de opening 
van	Gouda750.	Er	volgen	nog	
veel meer optredens in de stad 
en	in	de	Goudse	wijken.	Een	
groot feest is de aanwezigheid 
van de Goudse Giganten bij de 
Avondvierdaagse en de Goud-
se	Havendagen.	Maar	op	19	
september	valt	het	doek.	De	
afsluiting van Gouda750 is hun 
laatste	grote	optreden.	Goudse	
Gigant	Erasmus	heeft	nog	een	
optreden op 22 oktober in zijn 
agenda staan tijdens Zotte Za-
terdag en Goudse Gigant Graaf 
Floris V is gevraagd op een 
feest	bij	Rabobank.

Regen en wind
Gelukkig is het een prachtige 
zomer; weinig wind en geen 
regen.	Maar	niet	op	de	dag	van	
de Avondvierdaagse en niet op 
de dag van het slotfestival toen 
een optreden van de Goudse 
Giganten was afgesproken bij 
de	taptoe	op	de	markt.	In	de	
Gouwekerk staat iedereen te 
wachten	.	.	.	.	.	Gelukkig	wordt	
het 10 minuten voor tijd droog 
en kan de hele karavaan toch 
nog naar buiten richting het 
stadhuis.

Een special project
Voor	Evert	Josemanders	was	
het een speciaal en super leuk 
project.	“Mensen	met	elkaar	
verbinden en iets tot stand 
brengen waarvan je alleen nog 
maar	op	papier	in	gelooft.	Je	
bedenkt iets, gooit poppen en 
muziek bij elkaar en denkt, het 
zal	er	toch	wel	niet	van	komen.	
En	dan	mag	je	het	gaan	doen!”

Enthousiaste vrijwilligers, 
een kostbaar geschenk
“Het	was	3	maanden	lang	
keihard werken met een super 
enthousiaste	vrijwilligersploeg.	
De hoeveelheid werk die kwam 
kijken bij het maken van de 
kleding en de constructie van 
de onderstellen hadden we 
verkeerd	ingeschat.	Maar	met	

Goudse Giganten uitgespeeld
Door Trudie Galama

de deadline in zicht hebben 
we	bergen	verzet.	In	een	half	
jaar leer je heel veel mensen 
heel goed kennen, die onwijs 
belangrijk blijken te zijn in het 
hele	proces.	
Zo’n groep vrijwilligers groeit, 
de een kent die en die weer 
een	ander.	Het	project	begint	
te leven en dan ontstaat zo’n 
poule	vrijwilligers	vanzelf.	Dat	
vond	ik	het	magische	eraan.	
Met	de	Avondvierdaagse	ston-
den 45 vrijwilligers klaar die 

Lima	Fotografie

Foto AD

het met heel veel plezier de-
den.	Dat	vond	ik	een	kostbaar	
geschenk.”
 
Een spannend moment
“Spannend	vond	ik	het	maken	
van het hoofd van Abdellah 
Laaquili,	de	eerste	Marokkaan-
se	gastarbeider.	Stel	dat	hij	het	
resultaat helemaal niet leuk 
zou	vinden.	Ik	heb	hem	uitge-
nodigd in het atelier toen ik net 
was	begonnen.	Hij	zei	helemaal	
niets.	Het	enige	wat	hij	na	
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een	tijdje	zei,	was:	“Hij	is	nog	
niet	klaar	hè?”	Toen	hij	weer	
kwam kijken en zijn kop klaar 
was,	vond	hij	hem	fantastisch.	
Laaquili liep ook altijd vol trots 
naast zijn grote evenbeeld als 
we met de giganten de straat 
opgingen.”	

Goudse Giganten uitge-
speeld
De negen poppen staan in de 
Gouwekerk, maar vertrekken 
binnenkort naar de opslag 
ergens	in	Noord-	Brabant.	Wie	
weet wordt er nog een keer een 
beroep	op	ze	gedaan.	Zo	niet,	
dan	worden	ze	ontmanteld.	

Maar	Evert	is	al	weer	druk	met	
andere	dingen.	Hij	werkt	nu	
in zijn kleine atelier in de Jan 
Compagniestraat aan de fami-
lievoorstelling	‘Lange	Tanden’	
voor	kinderen	vanaf	6	jaar.	
Theater Popidou gaat daarmee 
dit	seizoen	de	theaters	in.	Sa-
men met drie acteurs/poppen-
spelers brengt hij een visueel 
spektakel boordevol muziek, 
meeslepend poppenspel en veel 
humor.	Onze	wijkbewoner	is	
nog	lang	niet	uitgespeeld.

9

Buurtpreventie
Door Trudie Galama

Wandelpad Kattensingel
Binnenkort zal de bestrating van het wandel-
pad langs het water nog een keer een klein 
stukje worden opgehoogd en zoveel mogelijk 
hersteld.	Deze	werkzaamheden	staan	gepland	
voor	de	week	van	15	november.	

Om dit probleem van ongelijk zakken struc-
tureel op te lossen is een ingrijpende aanpas-
sing	nodig.	Hier	wordt	op	dit	moment	door	de	
gemeente	nog	niet	voor	gekozen.	

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Burendag
En	toen	was	het	24	september.	
Burendag in Gouwestein stond 
in het teken van We bike 4 
Alzheimer.	Naast	de	mogelijk-
heid	om	een	leuke	fietstocht	te	
maken was er in Gouwestein
en	kleine	najaarsmarkt.	Het	
weer	zat	echter	niet	mee.	Het	
was koud en het regende re-

Verbouwing activiteiten-
ruimte 
Onlangs is de activiteitenruimte 
van	Gouwestein	verbouwd.	We	
hebben er een gezellig bruin 
café	van	gemaakt.	We	hebben	
hiervoor iemand in de arm 
genomen die etalages, decors, 
aankleding van winkelcentra, 
interieurs	etc.	ontwerpt.	En	
we	zijn	trots	op	het	resultaat.	
Het is een uitnodigende ruimte 
geworden om lekker met elkaar 
te	zitten,	koffie	te	drinken	of	
een leuke activiteit te organi-
seren.	Deze	verbouwing	is	voor	
een	groot	gedeelte	gefinancierd	
door de Stichting Vrienden van 
Gouwestein.	

gelmatig.	Maar	niet	getreurd,	
een aantal kramen binnen, een 
aantal	kramen	buiten.	En	uit-
eindelijk viel de opbrengst niet 
tegen en hebben we er met 
elkaar een gezellige dag van 
gemaakt.	

4 oktober dierendag
Dit	jaar	geen	knuffeldieren	
maar	reptielen.	Exotus	serpenti	
heeft uitleg gegeven en bewo-
ners mochten voelen en som-
mige durfden echt de dieren 
vast	te	pakken.	Een	beetje	eng,	
maar wel heel interessant



Vogels in de wijk: vreemde gasten 2, de ooievaar 
Door Marijke van Ittersum
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Een	heel	bijzondere	gevleu-
gelde gast die vorig jaar in het 
park verscheen, was de ooi-
evaar.	Een	ooievaar!	Dat	kan	
toch	niet	waar	zijn!	Maar	de	
foto die ik toegestuurd kreeg 
(gemaakt op 13 mei 2021), liet 
er geen twijfel over bestaan: 
het	is	beslist	een	ooievaar.	Nu	
zijn ooievaars weliswaar aan 
een opmars bezig in ons land, 
maar zomaar in ons stadspark 
neerstrijken, dat blijft toch iets 
heel	bijzonders.	

De ooievaar (Cicinia cicinia) is 
niet zomaar een doorsnee-vo-
gel.	Het	is	een	vogel	met	een	
dramatische geschiedenis in 
ons	land.	In	de	jaren	'70	was	er	
vrijwel geen ooievaar meer te 
vinden	in	Nederland.	Dat	kwam	
door de droogte in de Sahel 
(waar de vogels in de winter 
verblijven) en de intensivering 
van de landbouw hier, waar-
door het voedselgebied minder 
te	eten	opleverde.	Daardoor	
gingen weer veel jonge ooie-
vaars dood tijdens de trek naar 
het	zuiden.	Maar	de	soort	is	
opnieuw geïntroduceerd, via 
twaalf zogenaamde 'buitensta-
tions' van waaruit de jongen 
van gefokte vogels uitgezet 
zijn.	En	met	groot	succes:	de	
ooievaar is weer helemaal te-
rug	in	Nederland.	

Je ziet hem ook niet makke-
lijk over het hoofd, want een 
ooievaar wordt tussen de 100 
en 110 cm groot (van bek t/m 
staart) en heeft een spanwijd-
te	van	ruim	anderhalve	meter.	
Hij is wit, met zwarte randen 
aan de vleugels, een rode bek 
en	rode	poten.	Mannetjes	en	
vrouwtjes zien er hetzelfde 
uit.	Ze	broeden	bij	voorkeur	
op	hoge	plekken.	We	kennen	
allemaal de grote wielen die op 
palen in de buurt van huizen en 
boerderijen staan: vinden ze 
een	heerlijk	plekje.	

Voordat er een ooievaarsgezin 
gesticht gaat worden, maakt de 
man de vrouw uitgebreid het 

hof.	Ze	klepperen	daarbij,	een	
heel kenmerkend geluid voor 
deze	vogels.	Ze	broeden	één	
keer per jaar en zitten daarbij 
ruim een maand op de (onge-
veer)	vier	eieren.	De	jongen	
zitten dan nog twee maanden 
op	het	nest.	Dan	vliegen	ze	
uit, al worden ze nog wel in 
de gaten gehouden door de 
zorgzame ouders, die ze soms 
nog wel tot drie weken blijven 
voederen.	Ooievaars	eten	ove-
rigens alles wat ze te pakken 
kunnen krijgen: insecten, mui-
zen, mollen, kikkers, hagedis-
sen, maar ook andere jonge 
vogels,	zelfs	aas	en	afval.

Er	komen	ook	veel	ooievaars	
uit Denemarken en Duitsland 
om hier 'op te vetten', voordat 
in de nazomer de trek naar 
Afrika	gemaakt	gaat	worden.	
En	–	best	bijzonder	–	daar	zijn	
ook	zwarte	ooievaars	bij.	In	
vogelboekjes wordt wel eens 
gedaan alsof die ook in Neder-
land	horen,	maar	dat	is	niet	zo.	
Ik heb er zelfs nog nooit eentje 
gezien, maar zo'n inktzwarte, 
enorme vogel met felrode bek 
en poten, zal beslist iets bij-
zonders	zijn.	'Onze'	ooievaars	
steken trouwens bij Gibraltar 
over naar Afrika, heel verstan-
dig lijkt me: daar is de kortste 
route	over	zee.	

Maar	er	is	ook	een	deel	(on-
geveer een vijfde) van de 
ooievaars dat de laatste jaren 
lekker in Nederland blijft over-
winteren.

Maar	waar	kennen	we	de	ooie-
vaar	eigenlijk	echt	van?	Na-
tuurlijk van het volksgeloof dat 
de vogel geluk brengt, in het 
bijzonder door het bezorgen 
van	baby's	aan	huis.	

Dat idee komt waarschijnlijk 
uit	de	middeleeuwen.	Toen	
trouwde men bij voorkeur rond 
midzomerdag.	Niet	lang	daarna	
vliegen de ooievaars naar het 
zuiden en precies negen maan-
den later zijn ze weer terug om 

al die pasgetrouwde stelletjes 
een	baby	te	brengen.	Dat	is	
nog eens een goede planning!

En	waar	komen	al	die	baby's	
dan	vandaan?	Die	plukken	ze	
uit meren, vijvers en moeras-
sen.	'Want	iedereen	weet	dat	
daar de zielen van ongeboren 
kinderen	ronddwalen.'	Tenmin-
ste,	dat	zeggen	oude	verhalen.	
De beroemde sprookjesschrij-
ver Christiaan Andersen heeft 
er een sprookje over geschre-
ven, dat ook 'De ooievaars' 
heet.	Maar	dat	is	geen	vrolijk	
sprookje.	Een	stel	kinderen	
zingt een moorddadig lied 
onder een ooievaarsnest om 
de jongen bang te maken en 
alleen het jongetje dat protes-
teert (Piet), krijgt het volgende 
jaar een broertje en zelfs ook 
een	zusje.	Het	gemeenste	kind	
krijgt	een	dood	broertje.	.......
Maar	sindsdien	heten	alle	ooie-
vaars	Piet.	Zo,	dat	weet	u	ook	
weer!
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Op 2 oktober is de herfstten-
toonstelling van GoudsWerk in 
Gouwestein	geopend.	U	kunt	
terecht tijdens de openingstij-
den van de receptie van maan-
dag tot en met vrijdag van 
8.30	–	16.30	uur,	zaterdag	en	
zondag	van	9.30	–	16.00	uur.
De tentoonstelling duurt tot 29 
december.
 
Ap Quist

Bodegraafse Fotograaf (autodi-
dact) die vanuit de hobby-foto-
grafie	de	laatste	15	jaar	heeft	
laten	zien	dat	fotografie	in-
middels een professie en grote 
passie	is.	Zijn	foto’s	zijn	niet	
in	een	genre	te	plaatsen.	Maar	
kenmerkend voor zijn werk is: 
doorleefdheid, gevoel, emotie 
en schoonheid voor het gewone 
en	van	ouderdom.	Veel	van	zijn	
foto’s	‘komen	binnen’,	omdat	
ze het tegenovergestelde van 
glamour	uitstralen.	“Ook	valt	
het op dat zwart /wit foto’s 
steeds meer mijn kleurenfoto’s 
verdringen.	Ik	heb	trouwens	
een ingehouden kleurgebruik, 
ontwijk onbewust de primaire 
kleuren.	Meer	zoek	ik	het	in	
licht of beter gezegd in donker 
en houd van krachtige zwart-
wit-fotografie”,	aldus	Ap	Quist.	

Matthé van Oostrom

Spelen met de werkelijkheid
De werkelijkheid is uitgangs-
punt bij de schilderijen, teke-
ningen en het ruimtelijk werk 
van	Matthé	van	Oostrom.	Hij	
onderzoekt haar en vertaalt dit 
in	surreële	beelden.	Landschap-
pen, soms met menselijke 
figuren,	in	kleuren	en	vormen	
die	je	niet	zou	verwachten.	Ook	
zit er vaak een ongemakkelijke 
maatschappelijke boodschap 
in.	Hij	werkt	voornamelijk	met	
olieverf.	Kleur	is	daarbij	erg	
belangrijk.	De	afgelopen	jaren	
heeft hij zich ook bezig gehou-
den met ruimtelijk werk voor 
binnen	en	buiten.	Dit	laatste	in	
het bijzonder met projecten in 
het	water	zoals	stadsgrachten.	

GoudsWerk in Gouwestein
Door Saskia Serlé

Matthé	schildert	en	tekent	al	
vele	jaren.	In	de	jaren	80	en	
negentig volgde hij cursussen 
aan de Vrije Academie in Den 
Haag en autonoom tekenen aan 
de Willem de Kooningacademie 
in	Rotterdam.	Eind	jaren	90	
ontwikkelde hij zich in het wer-
ken	met	aquarel.	Hij	woont	en	
werkt	in	Gouda	(www.oostro-
mart.nl).	Hij	exposeerde	onder	
andere in Gouda, Zaltbommel, 
Wijchen, Gilze, Doesburg en 
Gloucester	(UK).

Kees Hendriks

“Ik	ben	geboren	in	‘n	dorp	met	
een omgeving van boerenland 
met beekjes, velden en onver-
harde wegen met boomsingels 
en	bosjes.	Het	dorp	werd	later	
opgeslokt door de grote stad 
Eindhoven.	Net	daarvoor	koch-
ten ons vader (metaalarbeider 
bij Philips natuurlijk) en ons 
moeder (huisvrouw) een huis 
in	die	stad	zelf.	Zodoende	werd	
ik van dorpskind plotseling 
stadspuber, weg was m’n ver-
trouwde groene omgeving waar 
ik naar kevers en sprinkhanen 
zocht.	Maar	er	was	kermis	in	de	
stad,	dat	hielp.

Het gemis aan natuur leidde 
er toe dat ik lid werd van een 
jongeren natuurvereniging 
en ieder weekend vroeg in de 
ochtend	met	fiets	en	leeftijds-
genoten de hei op ging om in 
de avonden vaak het stedelij-
ke	uitgaansleven	in	te	duiken.	
Overdag	een	heikneuter,	‘s	
avonds	‘n	stadsrat.

Mijn	interesse	voor	de	natuur	
kwam van pas toen ik na het 
behalen van diploma’s goud en 
zilversmid (Vakschool Schoon-
hoven) sieraden ging ontwer-
pen.	De	natuur	is	mijn	voor-
naamste	inspiratiebron.	Van	
mijn vader heb ik de interesse 
voor	metalen	gekregen.	Ik	
heb ook nog een tijd als edel-
metaalkundige	gewerkt.	De	
metallurgische en scheikundi-
ge kennis die ik toen opdeed, 
heeft er toe geleid dat ik vaak 
metallurgische en chemische 
experimenten uitvoer om tech-
nische problemen te overwin-
nen om zo mijn kunstwerkjes 
(van zilver, brons, staal, tita-
nium, enzovoorts) te verfraai-
en	met	kleur.	Eigenlijk	ben	ik	
alchemist”.

  Ap Quist
  Kees Hendriks
  Matthé van Oostrom
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Burendag in het Rode 
Dorp en de 
Blokwoningen
Door Manon Vonk

Dit jaar leek burendag letter-
lijk	en	figuurlijk	in	het	water	
te	vallen.	Bij	de	opening	van	
de schaak- en damtafel regen-
de het aardig door, maar dat 
weerhield de mensen er niet 
van	om	toch	te	komen.	Er	was	
volop gelegenheid om ook een 
spelletje	schaak	te	spelen.	

Gedurende de dag knapte 
het weer gelukkig op en kon 
het feest echt goed van start! 
Er	waren	nog	veel	meer	leu-
ke activiteiten te doen, zoals 
vogelhuisjes timmeren, vo-
gelvoerplekken maken, ein-
deloos rondspringen op een 
springkussen, popcorn eten, 
plakkerige vingers halen met 
een zelfgemaakte suikerspin of 
lekker rustig kleuren en stick-
ers	plakken.	Maar	vooral	de	
Jiu Jitsu demonstratie was een 
daverend succes, want het is 
heel belangrijk dat stoeien met 
elkaar leuk blijft en dat konden 
ze van sportschool Gracie heel 
goed	leren	aan	de	kinderen.	
Zelfs wat volwassenen heb-
ben liggen rollen over de mat 
onder toezicht van wat dames 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 
17.00-19.00 uur

BEN	JIJ	ER	OOK	BIJ?
In de vorige wijkkrant is dit 
super leuke evenement al 
aangekondigd en inmiddels 
hebben we ook al aardig wat 
aanmeldingen binnen, maar er 
is nog steeds plek! We hebben 
dit jaar voor het eerst een hele 
mooie website (gemaakt door 
Rik Bos), waardoor jij je nu nog 
makkelijker kan aanmelden en 
je eigen starttijd kan uitzoeken! 
Het formulier invullen, uitknip-
pen en inleveren is daardoor 
niet	meer	nodig.	Uiteraard	kan	
je er ook veel informatie vinden 
over Halloween en contact op-
nemen	als	er	vragen	zijn.

Dit is het adres: 
www.halloween-nieuwepark.nl

Je kan tot woensdag 2 novem-
ber inschrijven, maar wacht 
niet te lang, want VOL=VOL!
We vinden het heel leuk als 
je verkleed en/of geschminkt 
komt, maar het is zeker niet 
verplicht.

Op de website is ook de mo-
gelijkheid om je aan te melden 
als aanbelhuis, begeleider van 
een groepje of bekijk de fo-
to’s van de vorige edities voor 

HALLOWEEN in de wijk

12

CreaCafé – woensdag 
9 november 
Door Manon Vonk, lid wijkteam 

Eigenlijk	hadden	we	in	novem-
ber 'steentjes stippen' op het 
programma staan, maar dat 
wordt even doorgeschoven 
naar	een	ander	moment.	Om-
dat de workshop op Burendag 
zo’n groot succes was en er 
nog spullen over zijn, hebben 
we het programma omgegooid 
en gaan we nog een keer vo-
gelvoerplekken	maken.	

Dus wil je de vogels in je tuin 
lekker verwennen, meld je dan 
aan voor het CreaCafé van 9 
november bij 
•	 Manon	tel	06	40281883	of	
•	 Marrianne	tel	06	23507933.

inspiratie.

Dus wacht niet langer en be-
zoek onze website 
www.halloween-nieuwepark.nl	
en kijk of er iets tussen zit, 
waarvoor je je zou willen aan-
melden!

Griezelige Groet,
Het Halloween team
(Manon,	Rik,	Stefan,	Anne,	
Mark	&	Marleen)
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uit Gouwestein die sportieve 
mannen ook zeer konden waar-
deren.	

Als afsluiting werd er heerlijk 
met elkaar gegeten met enorm 
veel pannenkoeken voor de 
kinderen.	Later	kwamen	ver-
schillende buurtbewoners met 
iets lekkers om met elkaar te 
delen en ging het feest tot in 
de	late	uurtjes	door.	Al	met	al	
een heel groot succes en een 
superdruk	bezochte	dag.
Mocht	je	ook	een	keer	Jiu	Jitsu	
willen proberen, kijk dan op de 
site	voor	een	proefles:	
graciejiujitsugouda.nl			

Burendag 
Crabethpark en 
Crabethstraat
Door Marjan en Marrianne 

Helaas het was niet zulk mooi 
weer en daardoor kwamen er 
misschien wat minder bezoe-
kers	dan	anders.	Maar	toch	was	
het een hele gezellige buren-
dag! 

We hebben het over de boom 
gehad	die	steeds	schever	zakt.	
We zouden het jammer vinden 
als	die	helemaal	om	zou	gaan.
 
Heel leuk was het dat er nieu-
we buren zijn geweest die zelfs 
een	‘excursie’	in	hun	apparte-
mentencomplex Crabethstraat 
38	hebben	gegeven.	

Voor degenen die zich dit jaar 
hebben afgemeld is er volgend 
jaar weer een kans!

Zet 23 september 2023 alvast 
in	je	agenda!	Tot	dan.

Burendag 
Helene Servaesstraat
Door Marleen de Rooij

Ook dit jaar hebben we met 
elkaar een Burendag gehouden 
op	ons	gezamenlijk	grasveld.
Deze keer was het doel om 
de, vorig jaar aangelegde, 
boomspiegels een beetje op te 
knappen.	Er	was	namelijk	een	
aantal planten die de droge 
hete zomer helaas niet over-
leefd had en de plantjes had-
den ook wel behoefte aan wat 
verse	aarde.
Zo gezegd, zo gedaan: een 

begroting werd geschreven en 
het aangevraagde budget werd 
goedgekeurd	en	ontvangen.	De	
voorbereidende taken werden 
verdeeld en zo konden we dus 
op zaterdag 24 september aan 
de	slag	met	elkaar.	Het	eni-
ge wat helaas niet helemaal 
meewerkte was het weer, maar 
daar lieten we ons niet door 
weerhouden.	

Met	vereende	krachten	waren	
de boomspiegels in no time 
weer helemaal een plaatje om 
te zien met lekkere verse aarde 
en	wat	nieuwe	planten	erin.
Na een korte pauze met verse 
koffie	en	huisgemaakte	cake	
en	taart	van	buurvrouw	Erika	
en	buurvrouw	Emilia	gingen	we	
verder met het verwijderen van 
het vele onkruid wat in onze 
straat	groeit.	Deze	actieve,	
maar vooral gezellige dag werd 
afgesloten met een lekkere 
kom warme soep en belegde 
broodjes.

Iedereen bedankt! Het was 
weer een goede Burendag, vol-
gend jaar wéér!
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Het is gezellig druk in de Plaza 
van	Gouwestein.	Geri	neemt	
ons mee op zijn prachtige 
reis dwars door Canada, van 
Toronto naar Vancouver en per 
schip	naar	Alaska.	Marijke	en	
Geri zijn 7 weken onderweg en 
reizen per auto, trein, schip, 
bus	en	mini-busje.	De	terugreis	
wordt	per	vliegtuig	afgelegd.	

De 120 foto’s zijn een selec-
tie van de 1000 foto’s die Geri 
heeft	gemaakt.	We	zien	prach-
tige natuur, indrukwekkende 
watervallen, hoge bergen en 
uitgestrekte vlaktes, maar ook 
een cruiseschip dat afgemeerd 
ligt aan de kade en hoog boven 
de bebouwing van het stad-
je	uittorent.	Bijzonder	zijn	de	
foto’s van de twee oude tantes, 

Van Canada naar de Noordelijke IJszee
Door Trudie Galama

Leibomen snoeien 
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Ieder jaar is het weer een enor-
me	klus:	de	leibomen	snoeien.	
Met	moeite	is	er	hulp	te	vinden,	
maar dit jaar ging het er compleet 
anders	aan	toe.	We	hadden	hele	
enthousiaste helpende handjes: 
zeven mannen die op de asielboot 
wonen, kwamen ons een handje 
helpen.	Met	google	translate,	een	
paar snoeischaren en tomeloze 
inzet was de klus binnen een paar 
uur	gepiept.	De	bomen	staan	er	
weer keurig bij en we hebben een 
gezellige	ochtend	gehad.		

die	Marijke	en	Geri	in	Canada	
hebben	bezocht.	
Op een van de foto’s zien we 
een nieuwsgierige beer bij een 
camper	staan.	Het	is	alsof	hij	
naar binnen gluurt en op zoek 
is	naar	eten.	Op	hun	wandelin-
gen was er een kansje dat zij 
zo’n beer tegen het lijf zouden 
lopen.	Maar	Marijke	vertelt	ent-	
housiast dat zij wisten wat zij 
moesten doen: op de wandeling 
aan een stuk door hard praten 
en eventueel extra geluid ma-
ken	met	een	toeter.	Maar	stond	
je oog-in-oog met een beer dan 
moest je je zo groot mogelijk 
maken en als dat geen indruk 
maakte dan moest je voor 
dood		op	de	grond	gaan	liggen.	
Ze hebben het niet in praktijk 
hoeven	brengen.

Vanuit het wijkteam
Door Cor von Meijenfeldt, voorzitter 
wijkteam  

Afgelopen weken hebben we 2 
keer met het wijkteam overlegd 
en	dat	was	geen	straf.	We	be-
kijken tijdens de vergaderingen 
alle zaken die spelen en waar 
we bij betrokken zijn als wijk-
team.	Of	bij	betrokken	willen	
gaan worden of die aandacht 
vereisen.	Gelukkig	lopen	de	
meeste	zaken	goed.	Elders	in	
dit nummer vindt u hierover 
meer	informatie.	Zoals	de	ge-
slaagde	burendagen	in	de	wijk.	
Ook is de schaak- en damtafel 
in de Parkstraat feestelijk in ge-
bruik genomen door wethouder 
Bunnik en leden van de schaak-
vereniging	Messemaker	1847.	

Kom Schaken 
Door Trudie Galama

Vind je schaken leuk, kom dan 
naar de schaaktafel in de Park-
straat.	Iedere zondagmiddag 
van 3 tot 4 uur.

Wil je leren schaken dan zit 
Zoran klaar aan de schaaktafel 
om jou de eerste stappen te 
leren.	Kun	je	al	schaken,	dan	
ontmoet je hier andere liefheb-
bers.	En	misschien	is	het	wel	
een idee om Zoran uit te dagen 
voor een potje schaak!
Wil je op een ander moment 
schaken, maak dan een af-
spraak met Zoran (tel 06 2148 
4915).

Met	een	dikke	jas	aan	en	een	
sjaal om kan je ook ’s winters 
buiten	schaken.	Alleen	als	het	
regent	blijft	Zoran	thuis.
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PARKTOP
Verslag	van	de	Maandelijkse	Parktop	van	de	GPB	(Gevleugelde	Park	
Bewoners), september 2022

Voorzitter: Uil
Verslag geschreven door: 
koekoek

Nou, die Parktop was dus een 
mooie	puinhoop.	In	plaats	van	
dat we nog wat extra caloriet-
jes voor de komende winter 
konden verzamelen, moesten 
we zo nodig weer naar het 
eiland	komen.	Dat	hadden	we	
vorige	keer	besloten.	Dat	zei	
Uil.	Goed,	dacht	ik,	we	geven	
het	een	kans.	Maar	wat	was	
het	doel	van	Uil?	Onze	zorgen	
over een vernatting van het 
park neerleggen bij diverse 
instanties.	En	hij	wist	niet	eens	
welke, want dat moet nog uit-
gezocht	worden.	Gekke	pol-
der-Uil! Alsof je daar wat aan 
hebt.	Ik	dacht	het	niet	dus.	

Gelukkig waren bijna alle an-
dere	GPB'ers	het	mij	eens.	Aan	
al dat eindeloze gezwets heb 
je	niks,	nada,	nul	komma	nul.	
En	wat	een	herrie	ontstond	er	
toen.	Niemand	wilde	meer	naar	
Uil luisteren en het eind van het 
liedje was dat de GPB helemaal 
uit	elkaar	viel.

De watervogels waren de 
eersten die zich afscheidden 
(nadat Uil ze asociaal ge-
noemd had, omdat ze meer 
water eigenlijk een prima idee 
vonden).	Dus	die	richtten	hun	
eigen partij op de WVBP, de 
Watervogels Van Bergen IJ-
zendoornPark).	En	toen	kregen	
alle rovers het in hun hoofd om 
ook	hun	krachten	te	bundelen.	
Onder leiding van de sperwer, 
vormden de Vlaamse gaaien, 
eksters, kraaien en kouwtjes, 
de JaVo (JachtVogels voor de 
mensen, die altijd wat minder 

Schaak- en damtafel 
uitgepakt
Door Trudie Galama

Op zaterdag 24 september 
wordt de feestelijk ingepak-
te schaak- en damtafel in de 
Parkstraat door wethouder 
Bunnik, wethouder van sport, 
uitgepakt.	Maar	daarmee	is	hij	
nog  niet klaar! Hij wordt uitge-
daagd om met Peter Scheeren 

We hopen dat dit de leefbaar-
heid in onze wijk verder verbe-
tert.	Naast	het	voetbalveldje	en	
de Jeu de boulesbaan is dit de 
derde voor iedereen toeganke-
lijke sportaccommodatie! 

Buurtpreventie komt altijd 
langs als we vergaderen en we 
hebben afgesproken goed te 
verwoorden wat buurtpreventie 
precies doet en wat de deel-
nemers voor resultaten mogen 
verwachten.	Want	problemen	
aankaarten met bijvoorbeeld 
de gemeente en de wijkagent 
betekent niet dat de problemen 
direct zijn opgelost!

Waar we het ook over hadden 
was de toestand van de bo-
men	in	de	wijk.	Hoewel	het	in	
droge en warmte zomer was is 
het aantal afgestorven bomen 
gelukkig	beperkt.	Die	zijn	we	
aan het inventariseren om de 
gemeente te helpen deze zo 
snel	mogelijk	te	vervangen.	Als	
u mogelijkheden ziet voor meer 
bomen in de wijk dan kan u het 
ons	laten	weten.	Met	name	de	
bomen bij de Rietgors hebben 
het slecht gedaan terwijl juist 
daar dringend behoefte is aan 
meer	schaduw.	Bomen	helpen	
om de hitte in de hete zomer te 
beperken, ze vangen stof uit de 
lucht en leggen ook nog CO2 
vast	tijdens	de	groei.	En	ze	zijn	
vaak	ook	heel	mooi	om	te	zien.	
Maar	dat	weet	u	natuurlijk	al	
lang!

Tot slot nog een tip: kijk u op 
de website voor het halloween-
feest	in	november.	Ik	was	erg	
onder de indruk, beangstigend 
knap!

snel	van		begrip	zijn).
Daarop begonnen de duiven 
en vooral de tortelduiven te 
piepen,	nou	ja,	te	roekoe'en.	
En	maar	zingen:	Make	love,	no	
war.	Make	love,	no	war.	Je	werd	
er	gek	van!	En	dat	ze	hun	leus	
in de praktijk brengen, is maar 
al te duidelijk: het stikt hier 
van die vliegende ratten en elk 
jaar	worden	het	er	meer.	O,	is	
dat	niet	aardig	van	mij?	Boei-
en! Wie schrijft hier de notulen 
als	Onafhankelijke	Vogel?	(Ik	
ben mijn eigen partij) Juist, ik, 
de	koekoek	dus.	

Het kleine grut begon zich 
te	roeren.	Al	die	ukkepukken	
waar	je	zo	fijn	je	ei	bij	in	het	
nest kunt dumpen (eerst de 
eieren van die sukkeltjes eruit 
knikkeren natuurlijk), schenen 
te denken dat zij – omdat ze 
de grootste schattigheidsfac-
tor hadden – de aangewezen 
persoontjes waren om naar die 
'diverse instanties' van Uil te 
gaan.	Nou	vraag	ik	je.	Er	zitten	
geen hersentjes in die kleine 
koppies,	dat	is	duidelijk.		

Tot slot kreeg de WVBP onder-
ling	ruzie.	Donald	de	musku-
seend richtte de Ducks Defense 
Force op (de mandarijneenden 
wilden daar weer niks mee te 
maken hebben) en de helaas 
nog steeds aanwezige nijlgan-
zen kwamen met de GGG-partij 
aanzetten (Grote Gevaarlijke 
Ganzen).	Dus	hoe	dit	verder	
moet?	Geen	idee.											
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(internationaal schaakmeester) 
een	potje	blind	te	schaken.

Er	komt	geen	blinddoek	aan	
te	pas.	Peter	gaat	met	zijn	rug	
naar het bord zitten en de par-
tij	kan	beginnen.	Of	de	wethou-
der nog even heeft gedacht dit 
potje op deze manier naar zijn 
hand te kunnen zetten, weet ik 
niet, maar de overwinning gaat 
naar	de	blindspelende	Peter.

Ondanks het druilerige weer 
gaat het feest verder en wor-
den op de verschillende bor-
den	leuke	partijtjes	gespeeld.	
Wijkbewoners kijken geïnteres-
seerd over de schouders van de 
schakers	mee.		


